
ATO  DE REPUBLICAÇÃO  POR ERRO MATERIAL  DE  CONVOCAÇÃO  PARA A 3ª
FASE  (TESTE  DE  CAPACITAÇÃO  FÍSICA)  DO  CONCURSO  PÚBLICO  PARA
ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO QUADRO DE PRAÇAS
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2014 (CFSd QPPM/2014),
VAGAS PARA A 7ª RPM, MEDIANTE LIMINAR JUDICIAL.

A TENENTE CORONEL PM, CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E
SELEÇÃO  (CRS),  no  uso  de  suas  atribuições  regulamentares  contidas  no  R-103,
aprovado pela Resolução no 4.452, de 14/01/2016, tendo em vista o edital DRH/CRS n°
14, de 11 de dezembro de 2012, publicado no “Minas Gerais” nº 232, de 13 de dezembro
de  2012,  que  regula  o  concurso  público  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de
Soldados do Quadro de Praças da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2014
(CFSd QPPM/2014), faz republicar por ter sido constatado erro material, a convocação de
candidato sob liminar judicial  para a 3ª fase (Teste de Capacitação Física – TCF) do
certame, a saber: 

1 CONSIDERANDO

1.1  a  administração  fez  publicar  no  dia  20  de  novembro  de  2.018,  ato  de
convocação  para  a  3ª  fase  do  concurso,  designando  data  para  comparecimento  do
candidato inscrição nº 13604990, MÁRCIO APARECIDO BORBA JÚNIOR,  concorrente
às vagas ao CFSd QPPM 2014 – 7ª RPM,  para a realização do TCF, constando o dia 20
de dezembro de 2.018 para a execução e o dia 21 de dezembro de 2.018 para publicação
do resultado do Teste;

1.2 verificou-se a existência de erro material na produção do ato no tocante à
data para o comparecimento do candidato.

2 RESOLVE

2.1 republicar o ato de convocação para a 3ª fase (TCF), no que se refere a data
de realização,  fazendo constar  que o mesmo, será realizado na Academia da Polícia
Militar (APM), rua Diabase nº 320, bairro Prado – Belo Horizonte/MG no dia 24 de janeiro
de 2.019, com chamada às 09h00 e, que o resultado do Teste de Capacitação estará
disponibilizado no site do CRS a partir do dia 25 de janeiro de 2.019;

2.2  em  relação  aos  demais  itens  do  ato  de  convocação,  permanecem
inalterados.

Belo Horizonte, 21 de dezembro de 2018.

(a)CARLA CRISTINA MARAFELLI, TEN CEL PM
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO


